MESSIAH VAN
HÄNDEL
Uitvoeringen van 19 en 21 juni:
Repetitieschema
Als bijlage bij deze nieuwsbrief wordt het
aangepaste repetitieschema toegevoegd. Dit
betekent dat het schema dat bij de
nieuwsbrief van mei is verstuurd, niet actueel
is en vervalt.
Catering
De catering zal tijdens deze dagen verzorgd
worden door het Noorderpoort (school voor
beroepsonderwijs in Stadskanaal), Geert Teis
en stichting Musa.
Kaartverkoop
De kaartverkoop voor zowel 19 als 21 juni
blijft tot en met 16 juni via Charlotte Jansen
en Theater Geert Teis lopen. Na 16 juni
kunnen de kaarten alleen via Geert Teis
besteld worden.
Aanmelden meezingfestival
Belangstellenden
die
zich
voor
het
meezingfestival willen aanmelden op vrijdag
20 juni om 16:00 uur bij Geert Teis, wordt
gevraagd contant de bijdrage van € 10,- resp.
€ 25,- te betalen.
Tijdens de meezingdag zal er extra aandacht
zijn voor de nummers 9, 12, 17 en 44 waardoor
de meezingers deze stukken goed kunnen
meezingen.
Inhoudsopgave
Als extra bijlage bij deze Musa wordt de
actuele inhoudsopgave van de uit te voeren
stukken meegestuurd.
Tijdens de uitvoering van zaterdagavond wordt
De Messiah afgewisseld met het programma
van Jambo Afrika. Deze “Afrikablokken”
komen na nummer 17, 33 en 46. Na het laatste
blok van Jambo Afrika (na nummer 46) zal het
Hallelujakoor nogmaals worden gezongen.
Cd-opname 19 juni
Van de uitvoering van 19 juni wordt een cdopname gemaakt. Deze is voor deelnemers te
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koop voor € 20,-. Graag bestellen via het
bestelformulier of via kamerink17@ziggo.nl
Gezellige avond op 23 juni
Maandag 23 juni komen we voor de laatste
keer bij elkaar om nog even na te praten over
de uitvoeringen. De koffie en koek is voor
rekening van stichting Musa.
Wij wensen iedereen heel veel succes en
fijne uitvoeringen toe!
Kerstproject!
Zoals iedereen inmiddels weet, start stichting
Musa op maandag 25 augustus 2014 met een
Kerstproject waarvan de repetities in de
Heggerank zullen plaatsvinden. We hopen
natuurlijk dat velen van u zich hiervoor zullen
opgeven. De uitvoering van dit project is op
vrijdag 19 december in de Antoniuskerk van
Musselkanaal.
U kunt zich opgeven voor dit project bij
Henriëtte via kamerink17@ziggo.nl.
Nieuwe plannen voor 2015-2016
Na het Kerstproject starten we in januari 2015
met de repetities van het nieuwe project. In
de programmering van dit festival staat de
componist Mozart centraal. Uitgevoerd zullen
worden onder andere Die Krönungsmesse en
hoogtepunten uit Die Zauberflöte.
Het concert zal -evenals dit jaar- verbonden
zijn aan een meezingfestival in hetzelfde
weekend. Hier zingen we naast Mozart ook
musicalmelodieën en werken we opnieuw
samen met Jambo Afrika. U geeft zich voor het
totale gebeuren op.
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